
-.

·do·
.,'

NeVA IORQUE, 20 (U. P�) -A CAPITAL DÁ GUATEMf\LA ESTAVA
AS RUAS ESTAVAM DESERTAS E SO' ESTAVAM'ABERTAS" POUCAS
MENTO MILITAR.
OS DEPO'SITOS DE PETRO'LIO
REBELDES·
,DIZ-SE QUE OS DEPO'SITOS DE
NÃO FORAM BOMBARDEADOS.
AS NOTICIAS AQUI RECEBIDAS DIZEM QUE EM PÔRTO BARRIOS HA' "CALMA" E RÉINA' NORMALIDADE. OS INFOR
MANTES DIZEM QUE OS NORTE-AMERI CANOS RESIDENTES NA GUA'I;EMALA NÃO SE VIRAM EM PE'RIGO ALGUM,
ATE' ÊSTE MOMENTO.

'

CALMA, SEGUNDO' NQTi'CIAS, AQUI 'RECEBIDAS.
CASAS ..COMERCIAIS. NÃO HAVIA SINAL DE MOVI-

;_.
.

-
. ,.'

.,'

DE SANJOSE' ·FORAM BOMBARDEADOS É' INCENDI�nOS, 'ONTEM, eELOS AVIÕES'

PETRO'LEO E GAZOLINA DE PÔRTO
,

,

BARRIOS ESTÃO INTACTOS. 'ESTES DEPO'SI'fOS

Por' qUe não quise
ram casar em terra?
O governador eri ............_

carwz de vetar!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópol,is, Terça-feira 22 de Junho de 1954 o ESTADO
--

,
.

Dr. CarlosJ.llIIJelsinu
(:JORNAIS Telefon. Médico dos Hospitais Americanos e da .Força

· O Estado ....•...•• 3.022 Expedicionária Brasileira'
'"t A Gazeta � .. 2.651 . MÉDICO - OPERADOR _ PARTEIRO-----, Diário da Tarde 3.579! Doenças de Senhoras e Crianças -\Partos - OperaçõesDiaria da ManhA 2.463. O Mais Moderno e eficiente "I'ratamento e Operações',\ Verdade; .'... , 2.01(1 I das doenças de Senhoras

Imnrensa Oficial .. � 2.688 Cólicas; flôres .brancas, irregular�dades mentruaes, ton

HOSPITAIS,
I. turas, zu.mbidos de ouvido, neurast-enia" irritabilidade,De Cuidade: '

'. insônia., impotência e frigídez se�ual' em ,ambos. os se-·

,

(Provedor). ......•. l,SUI xa's - Tratamento pre-nupclal e pre-natal. _(Portaria) • . . . . ... 2.036 Operações especializdas do ouvido, /

nariz, garganta,Nerêu Ram6il ..•... �.831' sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) lab,io partidoMilitar . . . . . . . . . .. S.157
- Operações de hernias, apenqicites, ovário, utero,São SebastiAo (Casa hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoc-eles e.

de Saúde) . • . • •• 3.153
,varizes, elefantiazes.'Maternidade Doutor C I R U R G I A E M G E R A. L- D Uaos' I4'don Kechele Cados Correa ••. 1.121 fratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,r.. ......6 . ,CHAMADAS UR- he,rl1orroides com 6 injenções, sem dôrCIRURGIÃO D�. CASA Di: SAUDE SÃO SEBASTI�O GENTES OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)Laureado com a medalha de ouro pela Faculdade

I Corpo.de '�ombêlros,S.3iS

I
Tratamento e Operações do 'estômago� fígado, vesicula ede Medicina do Paraná.

, Serviço Luz (Reela-
intesti,no _ Tubagem duoâena!.",

--: O:--: 'I mações) ......•.. 2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisPrêmio "Victor do Amaral de Clinioa Obstiteca da Polícia (Sala Combl-_ . moderno, em 3' 04 15 dias.DR. ARMANDO VA- IDR·' ANTÔNIO MO- Faculdade de Medicina sário) • . . . . . . . .. 2.038 Técnica única no mundo pa'ra o tratamento do 'Reman-
· Polícia (Gab. Dele- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com

LÉRIO DE ASSIS NIZ 'DE ,ARAGAO Com estágio na Cilnica Cirúrgica .a· Faculdade I ••d.) •....... " 2.55' 100% de cura.
'

•

- M:.€DICO -

:le Medicina da Universidade de São Paulo
.. '

.
COMPANHIAS D" .1eceita de óculos _ Tratamento e operação das doenças

o., S,,'-Iç.,· de Cllnic, ln· CIRURGIA TREUIIATO· Viagens de aperfeiço.men to aos hospitaIS de I TRANSPORTII do, olho" PTIRIG10, CNPARATAS, ESTRABISMO,
'anUI d, A"I,têncla Muni· LOGIA Montevidéo e Buenos Aire'.· 'A�RI!O

. ETC.
,

cipale Hospital de Caridade, Ortopedia CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS DE TAC •....••• _ .... 3.700 :'\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
. CI.tNICA :MtDICA DE Consultório: Jo.ão Pinto, . , SENHORAS Cruzeiro do Sul .•.• 2.500 .

,NOITE'. ' 'qUANCAs E ADULTOS 18.,'
. . Oparações de: ,Aparelho 'dige.s�ivo. - �stômago'l Panair � •...•.. I. •. 3.553 Cons�tório: Eua Deodoro, 35 _ Tel: 2784

- Alergia -

Das 15 às 17 dIàrlamente
.. intestinos, reto, anus etc" vias �Ihare� (v�s�cula) :- VariK� � .•....••••.. 2.325, Residência: Rua Bocaiúva, 210

Consultório: Rua Nun�s Menos a�s Sábado.
\parelho gênito�urinário ma�culmo e _fem,m!n�, rm1>, L6ide A'reo .......• 2.402 I - .

H k'-
Machado, 7-Çonsultas das Res.: Bocaluva 185.·

bexiga, próstata útero, ovárie.s, operaço.es pl.asbcas·A Real ••••. � ••.••... 2.338 Na'YI·o MOI'o'r (1'arl oeoe e»
15 às 18 horas.

.

Fone: - 2.714.
Cirurgião da glandula breOIde. CIrurgIa do can- Scandinava•••...•. 2.500 _ (lf li

.

.

.Residência: Rua Marechal

-R -Q UE cer. Traumatologia,
"

HOT&lS RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇÀ
Guilh'rme, fi.- Fono: 3783., DR. H E N ·1

Atende d3' 8 às 10 e das 16 as 18 hora� na Ca· Lu .. .. .. .. .. J.021
'J;agen, en'" FLORIANOFOLIS e .RIO DE JANEIRJO PRISCO PAR1\ISO ,a de Saúde São Sebastião, das 10 às 12, e. 14 as 16.ho. M_Ke.tlc 2.276

Escalas intermediárias, em ltajaí, Santos, São Se-
DR- I. LüBA'f

Ml!DICO ,as a rua Fernando Machado nr. 6. (preruo do Ipsbtu: M.......I 1.147
ba,tião, Ilha Bela, Uba.uba, "ndo n"te, quatro últi-

.'

FILHO. Ope,.ções _ Doenças 'o Diagno,tico Dr. Djalma Moe\lmann). LO Forta ., ••..... 1.121
no, apeno, para movimento de p"Jageiro,.Ou��;;s a� 'apar,'bo r...I.·

de Senhorás _ Cllnlea d. Caei... .. ........ ,::::: A. "cala, em S. Seba,tião, Ilha Bel., Ubatuba não

.

ratório .

'CeDtraI •• •• . •. .• ••

3.17] prejudicarão o horário de chegada no RIO '(Ida) .e
TUBERCULOSE. Adultos.

Betrela .••••.•.••••
, SANTOS (Volta)RAIÚOGRAFIA E RADIOS- . Curso de Especialis.ç�o

[V'S' I f....ORM·
. ",Q'0'01'

Ideal; ••..••.•.•• , �.659
ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NOCOPIA DOS PULMõES n� Hqilpital elos Servidr.r.s

E ESTREITO
O. NO Mt:S DE MAIO pI!; 1954Cirurgia do Toru do Estado Di.que •••.•••••••

.ID� V O L T A.
Formado .pela. �acul�à..de (Servico di) Prof; Mula-'

l' Ita';aí Rio de Janeiro Santus
Nac;onal de MedICI'" TlSlo· •

, .

FloriaM.o""
j

log'ista e Tisiocirurgiâo do I
no de Andradt»

·Durval:i,DO. Ba'ista Ve.i·.ga I
.

. 26/6 27 6
.

Hospital Néi'êu Ramosl Cünsultas - Pela ma�i "seola p'Jttmt\ria 1/7Curso de especializaç.ão pela 'flO Hf'''pl'tal de ,Caridade. n I Q
OBS.'.

�

- Distribuidor. Exclusivo, -

Ad
.

ti t
S. N. T. Ex-interno e Ex-as-

A tarde ,das 15,30hs:
. veu' s. aaistente de Cirurgia:do Prof.

. .....
t 'no c"'nsult6n'0'

P 'St C' t _,

Mat"":culas Abe�lI.
.

",' - en1 Olan e v " ,
',. ar'ana' e ' a, a sr,'D'a H 'I�_

Ugo . Pinheiro �,.ulmaraes .'

7',
•(Rio).

' ii Hua Nunes Machado 1 ,

I C.lrsos:. Primário e Ao-Cons: FeI'ipe Schmidt, ,38 Esqll,na de Th'adentes. 'l'e:.
missão.Ruà Ben]' ami.n Constán't 138 .

- Fone 3801. 2'766. .

Rua Visconde de OuroAtende em hOt'Ja ,rnar3co�da. ··.a�sidência - La portall
..

FONE 3.164 CURITIBA., Preto, 75.:(tes: Rua São. Mie -. .

.

'Fone'2?95. . Hotel..
__

o

_.' _ ...
•• •

•
....._ .. ..

J

9·R..

.: I Dr. "�D .t.•r
-

'0-u8°,I·[ o, E S '( A DO' Chefe do Serviço de Ouvidos ....;_ Nariz e Garganta
. M E D I .

I u:1» W'
. do Hospital de Florianópolis .

.

.

-:
,

'

I ESPECIALISTA EM DO-; ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernos. MARIO. {)É LARMO I DR. ALFREDO DRA::'\VLADYSLAVA ENÇAS' DE CREANÇAS.
I Redação-e Oficinas, .à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialídadeCANTIÇAO 'I CREREM W. MUSSI

cg��rg��;E��O à, ! T��n;���eir. !:f;:-'�I,I��9 gi��i:��IcÁi:a:*;::::::e��� ��:�:;�" :::'\�,;:;:��:o�- MÉDICO· � .

,. CURSO NACIONAL DE e .

Diretor'; RUBENS A. inflamacões dá Nariz e Garganta)
'CLtNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS. MENTAIS· DR.' ANTÔNIO DIB 12 horas. RAMOS, lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

' A D U L TOS
Ex-diretor do Hospital . MUSSI Gerente: DOMINGOS F, DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
. Doenças Interná.

Co lôn ía Sant'Ana. ','MÉDlCOS '_, Cons. e Residência: 1 de AQUIN'o. Cabeça e Inflamações da Gargan!a e' 01�0,. E"'d'e:
COnAçÃO - FIGADO

, Doenças nervosas e men-
G A CLíNICA Setembro ·n. 13. Representantes: casos são evitadas as operaçoes das Amíg a as '

RINS - INTESTINOdS. ta'is. ..'.,
, ClGREURRALl P'ARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringi-hb

Tratamento moderno a
. .

-

L '

e inílarnacões dos Ouvidos)
SIFILIS Impotência Sexual. Servico completo e espe- l'aRu!(�enador Dantas, 40 RAIOS X '(R�diografias da Cabeça),

T'
. Rua T,i,radentes n. 9. cializad� das DàENÇA� DE

R CEITA d

. Coüsultório .-- Rua ira-
Consultas. das 15 às- 19

SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - 1'\0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para E e
lentes, 9.

horas
'.

I' di 't' Te!.: 22-5924 Rio de (OCULOS)
,HORÁRIO .

. métodos de lagnos lCOS e
,

f
_

di ti d

'

: FON"" 3415 Janeiro.
jLAMPADA de F,ENDA (Ve:ri icaçao e iagnos ICO e

h' ,r,:...
. tratamento.. .

_
I

Das 13 às 16 oras.
Rea.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA _ HlSTE- -DR. JOSE MED,EI-. 'Reprejor Ltda. lesões dos, Olhos)'r 1 C' '3415 Res E' , -,

Rua Felipe de Oliveira, n. INFRA VERMELHO
.

,

e .: ons. -. -

. 54 "- strelto.. RO - SALPINGOGRAFIA
. NOS VIEIRA· - ..

-

II d

. _:_ 2.276 -; Florianópolis. TEL. - 6240.
_ METABOLISMO BASAL I ._ ADVOGADO _'

21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos ·Es.tran lOS e

. .

d' Te!.: 32-9872 - São Paulo ,Pulmão e Esófago
' - '.DR. ROMEU BASTOS 'DR. MARIO'WEN-I 'Radioterapiap .or .on as

.Caixa Postal 150 - Itajaí ASSINATURAS Coneultério: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa'DHAUSEN �:���s�llt:t:o�_�:���a�a�'lf-;; I', - Sant� Catariná -

Na Capital .

.., Belo Horizonte .

,PIRES.
. CÚNICA MÉDICA DE

I'Vermelho. ,'.. DR�', MÁRIO LAU- Ano .... � Cr$ 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113.' Telefone 2.365
-:;- M.ÉDICO --

.

.

NÇAS T
.

Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã, no Hospital _ A tarde
Com' prática no Hospital ADULTOS E 'CRIA

•

Consultório : Icua
. �aJano, RINDO ",

No Interior ; das 2 horas em diante no Consultório
.

São FranciscQ de Assis e na Consultório - Rua Joao n. 1, 1° andar.c-- Edifício do
..t.:.;,;,.

OSanta Casa d'õ Rio de' Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepío.· :'e' '.' Àno ..

:.,'
c-s i��'�o I -�OENÇ'AS -'r)'Õ

-

APARELHO tiIGESTIVÓ�-::_Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- I�orár;o: Das 9 às 12 ho-
DR- CLÁUDIO I'seme�he �r$ c�n- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-. CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI.

BOR'GE'S ;Anunclos mediante
DERMATOLOGICA E CLINICA GERALCARDIOLOGIA! JÚ�f:;�ê:5�i�e�u2�81�.steves Mg��I�5 às 18 horas -

Dra., AnVOGADOS. tr��. origin�i_s, me�mo não Dr MI·uoel Nunes Ferrel"raConsultório:
.

Rua Vitor
j

'IResidê'lcia:
Avenida Trom-

I '
FÔl;O em geral, Recursos publicados, nao serao devol-

IMeireles, .22 Tel. 2675. OLHOS - OUVIDOS ,- pówsky, :i4. perante o Supremo Tribunal vldú'i,. _ _

_ RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,Horários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA, Federal e Tribunal Federal
. A direção nao se; respo� ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES' N0 18, 10tas e Sexta feiras:

DR. JÚLIO DOIN 1-- de R�C·����'ITÚRIOS ,��d�!i�ao�e��:i��:c:�!��a���� AN������6sA1 ZJU�Z���R-:-H��:���ITE6uD" 16'às 18 horas..
VIÉlRA DR.

'

NEWTON FI�,;,;'.poli,. _ Edifício
_._ _ ___ u _� DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP

Residêncin: Rua Felipe I
D'AVILA �ii.o J'orge, rua' Trajano, 12

Inl'ormaço-es
J

SCHMIDT .

. Schl"ridt,�::I - '2° andar, I
l' Olh' __ l0 andar _ sala 1.

__ _
_O

; Especia ísta em: os - CIRURGIA GERAL .

Rio de Janeiro - Edifício -

D YI
,.-

..'lpL 1 �. Tel. 3.0 ;,'. Ouvidos - Nariz e Gar- Doenças de Senhoras -

Borba 'Gato, Avenida Antô- . utels r. hlilr tC'fl euDD.· WALMOR ZO- ganta.
•

Proctelogía - Eletricidade �io:Cá�lôs 207 T sala·.1008. CLINICA MEDICA
fi

Receita de óculos.' Médica
O leitor eneontrarã, nes- CONSULTAS das 10 _ 13 horasMER' GARCIA Consultório: Rua Vitor ,DR. CLAR.NO G'•.

-

ta' coluna •. informações que RUJl. Tiradente 9 _ Fone 3415
,. 'lnfra-Vermelho. '.

28 T t fDiplomado pela Faculdade Meireles n. - e e one:

GAL-'T'ETT'I' necessita, diàriamente e d",
.

.

d Ultra-Sonoterapia - Ne- 3 )07 oUNacional de :(\1edicll:la ' a .::. . .
.

DV'''GADO imediato:B '1 l li
-

Consultas: Das ·15 -horas .--, A v -Universidade do raSI 'U Izaçoes.
.

,
.

d
.

R' em' diante, Rua Vitor )fe�rE:nes, 60.Ex-interno por concurso a Equipo de Oto- mo
8I 'ue';lliencia: . Rua Vida I . FONE: 2.46 •

Matérnidade-Esco a
(único no Estado) n

_ FlõrianópolÍs _tServ.)ço do Prof. Octávio "

R_amos _ Tel._ef.one 3.422.

IRua - Vitor .MeirelesRodrigues Lima)
DR. DI� CREREM ,

_

Ex-interno do Serviço de n. 22.
.

ADVOGADO,Cirurgia do Hospital Horário ...:_ 9 ás 12 horas ".. .'r. A. P. N. Ti C. do Ria de
_ 16 ás 18 horas. Causas cíveis, comerciais,.

Janeiro FONE _ 2.675 criminais e trabalhistas.
Médicc. _',Jo Hospital de , "

Consultas pop"lares
•

RegI'de"ncla .... Travessa '"Caridade,
,

.

, ," I

f)OENÇAS" DE SENHORAS :Ul'ussanlta 2. - .

Rua Nunes !\1achado,
- PARTOS:_OPERAÇõES Apt. 102. (esq, Tiradentes) - sobra-
roni!: Rua João Pinto n. 16.. DR. VIDAL do - sala 3.

das' 16,.00, às 18.00
CLíNICA DE' CRlANÇAShoras.
CONSUL'l'ORIO _ F.liPela' manhã' atende

diàriamente nó Hos- pe Schmi.dt, 38.
pital � Caridade.' CONSULTAS...;.. nas 4

Residência:' �s 6 boras.
Ru�: GeneralBittene';lurt Residência: Tenente Sil.

n. 10l·
I veira, 130

-

,�

,Telefone: 2.692. FONE � 3.165.

rofissi aI
CLINICA DE OLHOS - OUVIDO� - NARIZ E

GARGANTA
_: do-

\lié.lflPns DIRÉTAL,;
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3as
fFOllS.-S. PAULO -RIO " 4,'<.
f"OllS.:" CllRITIB/i-RIO AOS SABS.

SERVi(;OS .AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

- ---'_.'-.------

- o Itinerário supra está sujeito a alte- ,

"ação sem prévio aviso.
,

, ,

Horário de Saída:
.

de Florianópolis as 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 Horas

P�ra mais informaçéies dirijam-se à I
'

fMPRE:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deod(ll'o - Caixa Postal n. 92 - Te�efone: 2.212

I
'

,. ....' ----','-- _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Creme de8arbeare
LaçooToe/d/em

IHGRllM'S

(tt·a
�

NO' L�R E �A SOCIEDADE
. ,

• .1;

Da podridão fecunda, os corvos infernais
Num jugo malfadado induzem-nos ao leito
Da meretriz,. nutrida aos delírios sexuais.

0' mísero sêr, qual destino' é o teu aceito?

Segues a Deus, bondoso e justo e 'forte e-santo,
Ou vives no degrêdo imenso e interrogável .

Do pecado da carne, a nós indecifrável?

Lembra-te que a matéria é o que .. fica, e num canto

Recompensados nós seremos em prolixo,
Por termos nesta vida, abraçado um crucifixo!

EUGttNIO VECCHIETT NETTO
X

x x
.

DR. POLIDORO ERNANI FAZEM ANOS, HOJE:
DE S. THIAGO

- Jovem Airton Dias

mões; (

gerais �stimas na socieda-
_ St. Osni Raffs;

de catarinense, ver-se-á, es, Capitão Míraldlno
tamos certos, cercado de

Dias do Exército Nacio-

ca!inhosas manifestações nal;' '.
'.

de apreço por parte 'do I .

S J
-

B ti t." ,I .

- r, oao a is a

grande número de, amigos tra;"
.'

I ',- .'"

,.
- Sub-tenente

,
Às muitas homenagens ,I

Mário Cechinel, do Exér-

O ESTADO se associa, com cito Nacional, em . serviço

prazer, formulando votos 'no 14° B.C., onde goza de

de felicidades,
. I.gerais estimas,

e admiradores.

---------

" .

Em numero de seís as concorreo-
,

tes ao tilulo de BAINH,.'
.

Realmente, o nosso simpático Grêmio do- Edifício

Partenon tem batalhado, com- denodo e sacrifício ém

prol do fiel cumprimento de suas finalidades existen..:-
ciais: .

Em apenas dois meses, cinco campanhas já foram

lançadas: ÇÇCONCURSO INTERNACIONAL DE FO

TOGRAFIAS E NARRAÇÕES", "CAMPANHA PRO'

FORMAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA", "CAMPA

PANHA
�

DO AGASALHO", "CAMPANHA DO

Cr$ 1,00" e fitlalmente, a eleição. para a primeira RAI

NHA, que vem despertando grande entusiasmo entre

as senhoritas da sociedade local.
Estão inscritas ao certo e à corôa de RAINHA des

s'a vitoriosa associação cultural, assistencial e recreati

va que é GRf:MIO PEDRO JORGE' FRASSATI, as lin

das e encantadoras Srtas. JARMES TEREZINHA BOR
BA CE'LIA HELENA SCHARF, CLARICE PAIVA,
MARILENE' EVANGELISTA, EUZA EURIQUES e

LEONDINA LIVRAMENTO. ,

O Concurso. para Rainha do GRf:MIO PEDRO

JORGE FRASSAT1, constitue um acontecimento, signi
ficativo e de grande relevo em nossos meios, o que mais

ainda- confirma a pujança do "G,P,F." e a simpatia com

que, êsse tradicional Grêmio é visto por todos.

Música, ma..trol

Minha voz está
mais clara e mais
sonora. Agora, �so

tOCJit�:'ID,

Uma nova· f6rmula grandemente melhorada

.mbinando

nODUTO 81ISTOL.MYI ...

C.ONSELHO, lura leais
. Clube
,'� í�� TRADICIONAL FESTA

Numa sêde inconstante o homem segue aos bestiais

Desejos da vaidade e do humano respeito.
.

_ A mesquinhês mundana, as dôres mais brutais,
São' geradas de um verme implantado no peito.

DE �ÃO JOÃO

DIA 23 DE JUNHO
CIEMI DI BARBEAR MENTOLADO

,Realiza o simpatico Clu

be da Colina, no' dia 23 do
. .' u

.

... ho'OL,nrbog rJif/(Jelg .

'

nUO UU4, ': I �
.'
", '" para mgram

corrente, ás" 20,30 horas,
a tradicional Festa de São

João, quando são apresen

tadas danças folkloricas -'

..
'

"o

) ,

pote. e�em tuto.

Proporciono, um iaarbeo,

••• Iipu....n..

•••Su•••

••••6pld.
....� .,or.,

ratoeira e MUITO M"II ICOM6MIce Iquadrilhas
.

outras, e feita farta distri
buição de pinhão, amen

doiro, Iaranja, queimada e

doces.

Tem, por outro lado, o

Lira se notibilizado pela
esmerada ornamentação de

seus salões. - Foi o Lira Te-

Seja m:uito cuidadoso

com, os d�ntes de leite de

r.receill do DiaiClubê 12 de AliOlto
I'

.

GRANDE FESTA CAIPIRA DE "SÃO JOÃO"
! FUNÇÃO DOS DENTES .

O ARRAIAL de P?ÇO FUNDO vai ter seus. dias
g10riosos. Os "Cabra" vao 'voltar com gana de se diver-

DE LEITE tirem na festanca. .. O ARRAIAL está sendo preparado

I para a grande .�oite:
.

, Ranchinhos de' Palha, em derredor do salão, bandeí-
Os dentes de leite aUX1- .

h Iti
. .

I b
.

, balões form 'as mu lCOrE:S, coqueirrn 10S, ananen as, ,-

liam o crescimento harrno- gueira, trepadeiras, tudo como nos anos' anteriores, a

nioso dos ossos da face {e brincadeira vai at� o raiar da aurora: . .

" "

. I Em volta da pista de ganças, quando, os cabra com

desempenham importante as meninas do sertão, esquentarão a' festança - haverá

papel na mastigação. Mere- uma original ·e muito interessante çerquinha, pintadinha
de branco, com as respectivas cancelas, para a passagem

pois tanta atenção dos dancadores. .. .

Da Desafios, cantorias, farrinhas de topo geito ...
da- Três ou mais gaiteiros especiais, com suas melodias

roçeiras, emboladas, todas, darão calor e vidauo ambí
boas ente... À entrada, a clássica meia-água, com co-isinhas

prós moços, como chapéus, comes, etc ... '

Lá dentro do restaurantc..a bodega de Nhô Arrastá

iio, 'servirá uma, comedoria de' lernber os dêdos e de

[uando em vez' o carrinho das pipocas cheirosas, corre
seu filho, para que, de ,'á 'todos ós cantos, distribuindo' pipocadas a. valer ...

À meia �noite, haverá uma arrancada .caípira, com

futuro, êle possa tel' o nelodias das nossas garotas, vestidinhas de sáia rodada,
rosto bem coniormado e le .sáia de chita, lencinho vermelho, e faces pintadas ...

P
)ue vai estar bom, vai 'estar rnesmo . .. Virão os "Ca-

>

t·
. .'"

a-O ótima denuuiura. - -

\

a,r iCl
.. ·p·�,.0, ..

'."....... "
.'.'

.. .

,ra" de longe: 'o Nhô Merencio, a Nhã Custódia, as "fia-
�� r SNES. -ada", o Doquinha, a Belica, mas às sogras, sobrando

Sirio José Alves e Wandii' Alb:mfA1ves-;'têm 'O pra- 'ranhas, sobrando sáias rodadas. .. �""
Du- zer de participar aos pãreIit�s:::ê:�i�,s.sô��:,ae:��;�"Ii�sjela- _..,_.-,:.,.....,.-'_.,.".,..-...__ ,.>.a:p.u'éto.ria 6l0rClu"ID.e Dozé estí'CeúVf!faij'cfo

-r

esforços
I ções de amizade ?'pa�cülW;!l:t�;;si

'

•. , ". '":>
"

._ ",' >,. vara a reunião, caipira dêste ano, isto é, na noite de 26

",
� !corrido a 15 do t!oÍTente, 'l'\h4 . fM.nf. '. a 'Gasa e :0 corrente, sábado, seja realmente inesquecivel ve que

Bruno ,aúde "São Sebastião". aada fique a dever as dos anos anteriores ...
Florianópolis, 16 de Junho de 1954. As mesas estarão a venda na Secretaria do Clube, a

oartir de 2a. feira, 21 do corrente, a 50 cruzeiros .. ,

Em cada mêsa, pinhão, amendoim, rapadura, pipoca;
laranja, balinhas e depois a clássica queimada, pras mo-

�QS esquentar. . .

.
, .

Na data de hoje trans-
_ menino Franklin, filho nis Clube o primeiro a rea-

corá a' do �ni�ersário' na-
I do sr. Rodolfo Borba;' lizar esta festa tradicional

talício do nosso presado _ Menino Ivaldo Brasil dentro 'da séde social. Dahi \

I .

conterrâneo sr. dr. Polydà-' _ Sta. Adéfia Lauth;
.

o sucesso retumbante
I .: ...

1'0 de S, Thiago, i1ustre fa- _ Sta. EH Silva; sas reumoes SOClalS.

cultativo e Diretor da Fa- _ Sta, Maria da Glória I Hoje 'ás 16 horas e

culdade de Farmácia e 0- Pereira;' " �unda-feira, ás 20
,

dontologia deste Estado. _ Sta. Leat:ice Rovere; iaverá reunião para os en-I
"�;;i{f' St Ib M

.

. .Siri_ aios da, quadrilha, ratoeira
I

-� a.. aria

"o ilustre aniversariante
, . dakis;

em' sendo elemento desta-, '.

St Níl
.

G b
.

. I
•

I-a. 1 sa er er;
cado nos meios

' culturais
St U bi G.- ·a. T ma

desta Capital � gozando de
Si-

,

.cem,
I
.

quanto os definitivos.
I feit

-

I per ei a conservaçao

I queles dependem as

condições. dêstcs,, para Q casamento do Dr.

_
da Sinhá. '

As mesas poderão' ser re-
.

,

orvadas na Joalhería Mul-

·Ier.

'CAMPANHA DO Cr$ 1,001
GANHE· UMA PASAGEM DE IDA E,VOLTA A I20RTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE'

:::::AMPANHA 'DO CRUZEIRO DO GRf:MIO PEDRO I
.,ORGE FRASSATI.

LIRA lEaiS CLUBE
.

.

FESTA JUNINA
Dia 23 de junho - quarta-feira - ás 20,30 horas

I'radicional Soirée de São João' - Festa no Arraial -IQ�a�rilha e. R�toeira - I?anças ti�icas - Fart� d�str�
b�.llçao de pmhao, afnendollTI e quelmada -. TraJe Cal-lplra

RESERVA de Mesas na Joalheriq Müller - , Cr$"j
100,00

Dia 27 de junho - domingo - Grandiosa Matinée
[nfantil de São Pedro - Desfile de crianças c.om pre
mias -Inicio ás 16,30 horas .

NOTA - Ensaios para as danças da quadrilha
Jróxima quinta-feira e segunda-feira,

GRANADQ
Aperihva
'T�n1ca
forlificante

!

'�PULMOSIRVM---
Tônico' Respirató:rio

OP.-OBYL
FíGADO PRIS'ÃO DE VE,NTRE

•. r·

f o� .LABORATÓRIOS A. BAllLY comunicam que, por motivo de forca maior, as

í f.nas coletivCJs for.m transferidas para o periodo' de 1.° atê 30 de Mai� cor- '

� re�te. Todavia, um plantão ficará ti disposição dos Srs. Médicos,: para a ·Ift•.

�. trega de amostras das especialidades dos Laboratórios. '
,

-",

RAMAR S. A•• Rua Mal. Deodoro, 528
FLORIANÓ,OllS

CURITIBA

C'ONTA·Doa·
Contador diplomado, com larga prática de contabi-'

tidade mecanizada, conhecimentos de leis trabalhistas,'
. -tc': de passagem por esta Capital, procura colocação.

Dá bôas referência;.
.

Cart'a para esta redação, endereçadas a C.'L .

EMPREG-ADA'
Pl'ecisa'se de uma, que saiba cozinhar. Trat�r à· tu�

Bulcão Viana, (Praça da Bandeira), n. 49. Não precisa
ir às- filas.

Procura-sJa 'casa
CASAL SEM FILHOS DESEJA ALUGAR ·C.('\-

3A NA CIDADE, DE PREFER:e:NCI,A NOVA, COM
GARAGE, 3 QUARTOS E, DEMAIS PEÇAS. OCUP,f\-
CÃO IMÉDIATA.

.
,

�

OFERTAS PELO TELEFONE 3717, DAS 9 ÀS
L2 HS. E 14 ÀS 17 HORAS.
---------- --,-----------

VENDE-SE UM TERRENO SITO NO
INICIO DA RUA "CÉL. LOPES VIEIRA".

TRATAR COM' DANTÉ BONETTI À
"RUA JOSÉ CANDIDO DA SILVA (FIM
DA-RUA), NO ESTREITO.

AVENTURAS DO
I

ZE-MlITRETA ...

I { ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, Florianópolis, Terça-feira 22 de, Junho de 1954
------"'_..;----------�,

coaal�4 DA .OaU.SaA
f. \

"

,

f

,VIBRARA' O POVO FLORIANOPOLITANO NA NOITE DE'QUINTA-FÉIRA, ,COM 'O' DESFECHO DA MAIS FAMOSA PROVA
RU'STICA DE SANTA CATARINA, A CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA TDDOS, OS ANOS SOB O PATROCINO DA

OPEROSA FEDERAÇÃO ATLE'TICA CATARINENSE. NÃO 'PERCAM!

.
_"------------------
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I !
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o ESTADO

•

,
t
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dósta E t
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-, Bp O r IVO
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PAI1LO; CABRAL DA FONSECA, IMaís. dois anos à frente da

"
,,' ,

I'·
-'

I'
.'

d S I C I
· I (mater,) o, espo,rUslo Ospi Melo

.
. / IR,a..

"e U �na', espor Iva .

e
.

an �'.'. a arlOa I Reu�ido" sabádo, e� ': ,a "-uem endereçarncs fehcí-

'Naturalmente que" !)�J�l- , ASSIm, o intrépidq atleta mance que acima aludismo, atleta coestaduano - Cam- sembléia Geral, Ordinária taçoes.
tores, os desportistas �ât4ri� :a�arine�se .logrou ,d:staque o n�tável atléta. c?:stadua-I p.eão e 'Recordista Sul Ame- los presidentes e represen-I De fato 'sua reeleição jus-
nenses desconhecem o no- 'e:l:{cepclOnal, conquistando no, firmou-se definítívamen- ' ricano. Ime que encima 'estas linhas numerosos pontos para o te como um 'dos majores do I .

',tíficou, pois Osni Melo, pela
e, especialmente, 'porque, Brasil, destarte, 'cooperando, atlétismo 'nacional e, contí- xxx tantes das ligas e clubes, I

sua -capacidade de trabalha,
apontamos ser êle honra e grandemente para que nos; 'nental, tudo fazendo- crêr

,

"

'Ifoi reeleito por mais dois' bid duzi "

, ., .' ís recud h 1 d 1 f A , A
,_ dA' tem sa 1 o con uzir a ma-

glóriá esportiva de Santa so pais recu eraste a ege- que, eva o pe a orça �n-·, proveítan o o ensejo, - .

h f
' AMANHÃ ás 8 horas

Catarina! monia do atlétismo contí- tusiástica da dedícaêão e de ,expressamos 'aqui nossas
anos para as espm osas un, ter" corri pulso firme e I _

Just�mente, por êsse �o- nental, como realmente a-
I
sua' mocldade.;: irá, fut�ra-, maiores f�licitações a �a�lo lções de presidente da Fede- 'inteli,geência, ganhando, as-

Nova a,presentaçao no

tivo, é quee
'

estamos hoje, conteceu.. I m�n�e alcança,r,. n,o�as e �_!ll- C_abral. da Fonseca, fehClt:-I' .
"
_.

I
., palco

aqui, procurando esclare- Conquistando 19 pontos presíonantes YItonas. I,
' " ,ç�es essa,s que, cremos, sao laÇa0 Catarmense de Fute- SIm, a confiança dos espor-

, 'P li h I E' ,' .. ' 1·.

tlé bé d d "
I DR. INFEZULINO

cer, ou melhor, procurar para o nosso pais, au m o' .is-porque, o Jovem a e- tam em e to os os nossos bel, o-esportista Osni Mello, tistas de Santa Catarina.
divulgar � os feitos extraor- foi o 3.0 atléta da equipe na- ta- -natural da cidade' de Lá.. desportista lagunense con- M A R I O N

dinários e estaduanos, a cional, depois de José Teles gun.a1 constituí, hoje, honra desportista lagunense conti- Na tela: -, O eletrizante
quem, pessoalmente conhe- da Conceição com 31 pontos 'e glória esportiva de San,ta I sa, alcançando novos tríun-

f' filme:
cemos, quando de nossa a- ? Francisco Assisde Moura Catarina, o que cumpre ser os.que mais? caI?-sagrem e

tividade na vice-presidência '_;.:)m 20 pontos, sendo o 5·°1 ressaltado grandemente; so- mais destaquem o Brasil- a',d'l- I d·,O' '_ G"uaran'I'X 1I,le',II·co 1 A CATIVA DO

da Confederação Brasileira lo continente. "

I bretudo quando 'o desportis- no atlétlsmocontinental
'

e CASTELLO
de Desportos Universitários. Pela primeira ,Jlez repr�-,I t�s "catarine?�es" d�scon�e- mundial.

'.

,
õa. FEIRA

,-x- sentando o Brasil
.

.e rea)l- l,clam ,9s �l�n?�os �e��os ;d��- , ,

Paulo Cabral-da Fonseca, sando a- estupenda -, perfór- .se.seu brilhante-e magmflOo\,' '" ;,IÍélio Milton S»bad'o""e' .domíng últí tádí ito á 'B' John Wayne - em _

, ,�
" ' '. dO,'

'

• :" ,
"

, .. '

,', ,-'.,.,
,

,,,,...1 o, 1- es a 10, SI o a rua ocaIuva.
- é' o 'lÍQme do jovem, atlé- '

• , '
'

"
'

.. ' "',
'

, "

I
E�:�:E�t:�:S�::;��� Hunuaros' ,'OS: ,.róxinJos':,iadversárioS ;':h��,d4��tte:X:��: x !a:l:n�:::t�ei,en�� �;:����
cão no último .Campeonato d' '

,

'b";'
,

-1.' .. !dade."Ceu azul, ,pouco ven-! Ao q�e pa��ce e norma ,'.
,", ,

;',.,

Sul Ame;íéu�� 'de Atletis- ,'0,8 � ras! ellOS,' ,,-

Ito � ��i.to"s�l::', > na F. C. F. pe��rtir jogos I

U'·: fofA 12"
"}7

&�i �1�:���on:mCi���ede :; COl� os �e�ulta�os,,�de sá= _.�ui�� e Itálía}e�i�ir�o:h9: À ',n?i,te de do�in.go verí- -. É n,ãp hOl:l-v�:�.'-JOgO Atlé-
I

com chuvas e adiá-los comr,)l, t] _ :à

São Paulo.
bado 'e domingo; enc�rr� je a segu.I.l�a.y��a.,_Ehmma das quartas. de fmals, pelo tlco e Guaram. bom tempo. Que acham dis- ,�ib�.:
ran;l-se as, ,quartas de fmals da: BelglCa�: ,; "\' '. '�, qual o BrasIl enfre!ltara no I _.

I
, '.

- -

'.--'-
' , , ,

Paul�nho, - como é ma�s da ,Copo dó,Mundo. Na ro-I BRAS1L",-X::"l!VNGR,Ill; próximo domingo o fortís- A Federaçao Catarmese td tudo, presados lelÍotes?
conheCIdo pelos que pn- tI d d d

'
.

'H' DOM''ING"O',
-r" "'.

l' d' d H
'

/ I' '

A' 8 'h'

d 'bA . d"
a a e" ?lJl�ngo �"ungr�a ,

'

:
" /;_ Slmo/ se eClOna o a un- de Futebol,resolveu tra,nsfe_, O geito é 'esperar, pacien-

.

s oras

vam e sua ?a al!llza .e,. detro'tóu a 'Ale'inanhã por 8 ficol:l-�e< o, sprteio; :da tabela gl'ia. '. '.'.' '

, Bobby Henry _ Chistin�
nasceu na glorlOsa_ ef,tradI- ,�' '1? a' Turgúia' abateu' o cQ_ ; ,": I ";{'�-"""_'::,"�-{--_-, _- -;-'--" ' o" " ,rl�lo, alegando ImprabcabI- temente a nova data para o

cional �idade de �.,·��t:,�t��' t:é� '�.'? ,S:�l pOI" 7\,a' 0,1. a ln-'
\H'I'"S"���.',tt'·'a" da'" ;,-, "-a;c"',ç' ;".r ,l 'lfdade dh gramado de seu' encontro. " Eienter - em -

DepoIs de ,:�a��: se:-���,e�, ,glqJei'�a fez as pa�eS com a
" I��'f ,,:,& _

� S -E Q UE S T,R, o.

!���\:����tt��;���i�����;�i ,;��f,r�,�� �e:�:o;ji�ri�,�rJ���'"
•

�'âo' Mundo' ----- No Programa:
Parana, onde-_:�l5!�,�:��\l." a>.; litou:se levàndo a 'melhor" At'uaFdades Atlantidas -
dest�car-s�" no::te��" des-:' ..sobre � Bélgica por .r a ). I DISPÚTA ,EM 1930 CHILE - 4 pontos ganhos e 2 perdidos. Nac.
portIvo, dlsl:>ut{l.n�o ,'provas, Ficaram assim' classifica- F.RANÇA � 2 p�ntós ganh�s e 4 perdidos. • Imp. até 14 anos
tl't'cas pela' sua facu'lda . Inician10s hoje a,' publicação dos resultados da Co-

a e 1
.' <' ,

,

-

dos para as quartas de fina- -,

, PreçQs: 7,60 - 3,50,
de �'. dep,Ols, �e�resentando is, os seguintes paíse�

,

.la Mundial de Futebol, desde a sua instituição, no ano
MÉXICO - O pontos ganhos e 6 perdiõos.

O v�zmh? ��tado no� �ogos Grupo 1 _:..;_ Brasil e Iu-:- .:le 1930. Crupo, cujo vencedor - classificado foi o URU-

UmverSI�a;I?S BraslleI:os,; "goslávia. Eliminados: Fran- GUAI:
Suas vitorIas explendldas ca e México País promotor do Primeiro Campeonato Mundial de

�os LOs Jog�s,Univers�tá� 'Grupo 2 :__ Hungria. A Futebol: Uruguai.
nos Sul BraSIleIros realIza- Alemanha e a Turquia de- '

. .",'

dos em outubro de 1951 'd'
-

h' d
Palses concorrentes. BraSIl, Argentma, UruguaI,

,

'
.,.

' Cl lrao o)e a segun a

va-,
'

em, Flona�opol�s: � nos XI
ga. Eliminada: Coréia do Chile, Paraguai, Perú,B'olivlia, México, Estados Unidos, •

tJog.s Umv'ersItanos Bra- Sul' " 'A. ,.
'

'I
," 'tembro de

. BelglCa, Franca, Rumallla e Iugoslavla. ,

SI elros, �m se" Grupo 3 - Ur.uguai e
�

,

,ly5�;!;, \la,.�a:d,� �e Bel? Ho- A.uStria., Eliminados: E,scó-
"

"Cabeças d� çhayes"t: -: Brasil, ArgehtiÍla, Urug���
"�}.zont�, crE_ldeRclaFam�no 10- cia e Thecoslovaquia. e Estados Unídos.

" ;, ' : 'respectivamente, por fxO e 3x1).
go a ,mgR�ssar- no grande, Grupo 4 _ Inglaterra. .' '.

,',:, , '

planteI atletico �o Çlub,�e de,.� ',' '-7-W-: f'
QItavas em 4 grupos. grupo cujo,�é�i:e�or �oi'a ':

Regata: :rasc? !,da ���a, CO'OS'ervou' IUGOS,LAVIA. ,

' �\;
Campeao Carloca e da "Ta- .

' "

')'
�. . �

B '1"
>

I
BRASIL (perdeu tanto para a IuguslavIa - 2 x 1

ca raSl . a "0rAa
-

�

Melhorando selnpr,e suas "�.1 e venceu a Bolívia por 4 x O). ,,' ,'_ ,-,
d d 'd 100 O ítalo-americano Rocky 'r

marcas e corre or e ,IUGOSLAVIA (venceu o Brasil por,2x1 e a Bolí::
e 200 metros rasos e, depois Marciano manteve seu ti- ,

� Grupo, cujo vencedor - classificado' foram os ES-

também, no revesamento de vi1;l por 4xO). , 'TÀDOS UNÍDOS:
4x100 metros, Paulinho pro-

_ulo de campeão mundial de BOLIVIA (perdeu tanto p�ra o Brasil como para I
• '

jetou-se, de tal forma no todos os pesos, na última se-
Iugoslavia por 4xO).

ESTADOS UNIDOS (venceram a Belgica e o Pa-

atlétismo brasileiro, que foi d
. l I �'aguai, ambos por 3 x O.

chamado a defender as cô- i"l�ana, �o .vencer por eCI-'f" QUA.DRO BRASILEIRO,: Joel (Veloso); Brilhan-
.. - PARAGUAI (venceu a Bélgica por 1 x O 'e per-

res do Brasil no recente Sul �ao umalllme, em um com-
t (Z' L ') It'l" H" F·' F d' I e e UIZ e a la; ermogenes, aus.o e ernan o;

Americano de Alétismo le� b t d 15" d " deu para os, Estados Unidos por 3 x O).a e e ,roun s o nor- P l' (B d't) N'l (R
'-,
h) A k (C 'Ih

vado a efeito na capital pau_ o 1 ene 1 o, ,I o ussm o, ra en arva o
BÉLGICA (perdeU' para o Paraguaí por 1xO e para os

ll·sta.' te-americano Ezard Charles L 't ) 'p T 'f'l (M d t)
,

,

I
eI e, rego e eo 1 o o era o

"

"

Alcançando excelentes ex-campeão mundial. GOLS DO BRASIL N
. .

'

fd d P
,

indices ri;s eliminatóriàs, o
: a prImeIra par 1 a: e re�

jovem atléta catarinense Toroelo (6Bo�erto! guinho; na �egunda parti�a: Preguinho (2) e 'Mode,-
credenciou-se a rep'resentar I rato (2).
nosso país, fazendo-o o de Pedro"a' ,

,

,
", Contagem de pontos'"fina,l:

'
--

fórma magnífica, pois alcan-\ _,
,

çou o 1.° lugar nos 100 me� Acusaram os resultados! IUGUSLAVIA - 4 pontos ganhos e O perdidos.
iros rasos e 3.° nos 200 ra- abaixo, a rodada de s�badci BRASIL � 2 pontos ganhos � 2 ·perdidos.
'sos. \

e domingo, em disputa do
Ainda, de parceria com \

os grandes atlétas br,asilei- Torneio ,!'Roberto Gomes
ros: José Teles d_a Concei- Pedrosa":
ção, Francisco Kadléc e' Be-
nedito Ferreira, ,triunfou na

São Paulo 1 x Fluminen-

sensacional corrida
,
de re- .,e 1, em São Paulo

vesamento de 4x100 me- PI' 3 A
,.

t d· d'
a meu'as x menca 2,

ros, sen o pOlS, um os au-' •

tores-,-do excepcional feito, no Rio o Chile, também por 1xO, e venceu o México por 4:x1).
o qu,aI ficou mais valoriza- S t 1 V' O Ran os -X ascó no io MÉXICO (perdeu' para a Argentina por 6x3, paradó,;peIQ fato de, ter ,sido al-

,

cançado' o' extraordinário Portuguesa 3,�otafogo 1. a França por 4 x 1 e para o Chile por, 3 x O).
témpo ,de 40 segundos e oi- Este último jogo resultou o Chile por 3xO).
to décimos que bateu os re

c'ordes brasileiro e sul ame-
em pancadaria, sendo neses- CHILE (perdeu para a Argentina por 3x1, venceu

::::r'icano,' aproxÍl,nando"-se o
: men�s de um, segundo, do
recorde mundial em poder
dos Estádos Unidos.

URUGUAI (venveu o Perú por 1xO e a Rumânia

por 4xO).
RUMÂNIA (venceu o Peru por 3 x 1 e perdeu pa-

ra o Uruguai por 4xO).
P;ERÚ (per�eu para ambos, Uruguai e Rumânia.

,

Contage1'n 'de pontos, final:
URUGUAI - 4 pontos ganhos e O perdidos.
RUMÂNIA - 2 'pontos ganhos e 2 'perdidos.
PERÚ - ° pontos ganhos e 4 perdidos.

Sstados Unidos ,por 3xO).

BOLIVIA - O pontos ganhos e 4 perdido�.

ConÚLgem,de pontos, final:
�STADOS UN�DO? -,4 pontos ganhos e ° perdi-

,dos.

P�RAGUAr- 2 pq-ritos ganhos � 2·perdidos.
BÉLGICA - O pontos ganhos e 4 p�r�iidos�
SEMI-FINAIS:

A ARGENTINA venceu os 'ESTADOS UNIDOSGrupo, cujo vencedor classificado foi a ARGENTI-
. I .

.

NA:
I
por fVc1 e o URUGUAI, pelo .mesmo marcador, 'abateu'
a IUGOSLÁVIA.ARGENTINA (venceu o México por 6x3, o Chile

por 3x1 �:: a França por 1xO). ,

FRANÇA (pudeu para a Argentina por 1xO, para'
JôgQ final do Campeonato Mundial de 1930 - Mar

cador: URUGUAI, 4 x ARGENTINA, 2 .

Primeiro tempo: Argentina! 2x1., :

CAMPEÃO: URUGUAI, 'c�m o seguirít� quadro:
,

- Ballesteros; Mascheroni e Nazzazi; Rodrigues An

drade, Fernandez e Gestido; Dorado, Scarone, Câstro,
Céa Iriarte.

Vice-campeão: - Argentina.
Terceiros cólocados - Estados, Unidos e Iusgos

/'

lavia"

sária a sua suspensão, ein- a França por 1xO e' venceu o México por 3xO).
bora ainda muito falta para Contagem de pontos, final:
ü s;:u encerramento., ARGENTINA � 6 pontos ganhos e ° perdidos.

A's 8 horas

R9ry CALHOUN - Ge-
ne ';rIERNEY - em -

O GAU'CHO
- Teehnicolor -

No Programa:
Noticias da Semana Nac.

Pre�os: '7,60 e 3,50
In�p. até 14 anos

A's 8 horas

Sessão das Moçàs
Belissimo filme ,musical

em tecnicolor

A DAMA ALEGRE
No Programa:
Filme Jornal Nac.

Imp, até 14 anos

Preços: Cr$ 1,00 2,00
e 3,50

CASA MISCELANIA distri·
bl',dora dos Rádios R.C.A.

Vitor. Valvulas e Discos.
Rua �on8Plheiro Mafra. �

Vende-se
Um tereru;t com casa, si·

to à rua 14 de Julho n. 259,
I Estreito (ponto da Flores
ta!), medindo 25 metros de '

frente por 500 ,metros de
fundo. Tratar à rua Vidal
Ramos n. 28, em Florianó-

I polis.
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o _TA.DO Florianópolis, Terça-feira 22 de Junho de 1954 I

Hoje ,no ,_'assaclo
sor, capitão-mór Salvador

Pinheiro. Os bátavos bati

A data: de hoje recorda- zaram-na Vila Schkoppe.

22 DE JUNHO

nos, que: - em 1667, Antonio de

em 1552; Chega á Albuquerque Coelho de

Baia "O· primeiro- bispo, do' Carvalho, O velho, br�silei
Brasil, ,.D. Pera Fernandes ro, comendador da ordem

Sardinha, o qual, ao re- de Cristo, donatário das vi-
I

gressar a Portugal, quatro las de Cametá e Calma,
anos depois, naufragou ao nomeado governador e ca-'

,
.

largo do baixio de D. Ro- pitão-geral do Estado de

drigo, .send�" de';orado pe- Maranhã e Grão Pará, to

los indios oom toda' a sua ma posse do cargo na ci

cOl?��iva."" .,' Idad� de S: Luís, em subs-

-en). ,1614, 'JerônimQ de : tituição a Rui Vaz de Se-

Alh,:;q�:7:q�e ::,parte,' pela Iqueira, e exerce-o até 9 de

segunda "yez do Recife' pa- .junho de 1671;
" �

.'
, .

ra à conquista do Mara-, - em 1839, Laguna, nes-

,nhão. Vai por terra até Rio te Estado, foi I retomada

Grande do 'Norte com o pelas forças republicanas Ifim dê" ir J��antando ·pelos do Rio Grande do Sul;
,

'lugares por onde passasse - em 1874, foi inaugura-
o maior número possível i do o serviço telegráfico en

de indios, que levaria corr- tre o Brasil e a Europa;

sigo indo ,os navios espe-
I

- em 1890, ' proclamada
,

.

!

rá-lo naquele ponto. 18 Republica .a 15 de No-

- em 1633, atacada pe- vembro de 1889, cuidaram
'I _

los holandeses, ao mando da sua Constituição,' cujo

de Seguismundt Von 'Sch- (projeto foi assinado nesta

,

I

koppe, a vila de Conceíção.. data, pelo Marechal Deo-
o I

'" ..

na ilha de' Itamaracá, ren- doro da Fonseca
I

' �.

de-se ao inimigo, embora'
I'

os esforços de seu defen- 1 André Nilo Tadasco

"

E C "I"T AL1
JU��,�é D,(REIT� �;I' Údo

....

desta Capital e 'a to-I,1a VÔRA Pi.\ COM,ARCA' dos, a quem interessar pos-

DE FLORIANO'POLIS sa, publicando-se por isso,
.

para esse ultimo, efeito, os

DE CITAÇÃO competentes .editaís, na fór
PRAZO DE 30 ma da lei. Nestes termós, (

DIAS '"pede' mui respeitosamente
à V. Exa. seja servido as-

O I:>oút6r Manoel Bár- sim o deferir,' com funda- I -

bosa de Lacerda" Juiz .de mente nos artigos 720 e

Direito da 4a Vara, em seguintes do Cod. de Proc.

exercício do cargo de Civil, entregando-se -a final

Juiz de Direito da la Va .. os autos ao suplicante, para
ra da Comarc� de _ Flo- os' fins de direito. Com o

rianópolis, Estado de San- valor de Cr$ 500,00 P. De-

ta Catarina, na fórma da -ferimento (Sobre estampí
lei, etc. lhas estaduais no valor de

.

/Fai' saber. aos que' o 'pre- tres cruzeiros e cincoenta
, s�nie .edital de citação com centavos, inclusive a taxa

o 'prazo de trinta dias 'vi-' de S.P. Estadual): - Flo

rem, ou dele conhecimento rianópolis, 21 de Maio de

tiverem que, por parte de 1954. (Assinado) Clarno G,
.

Roberto Muller, lhe foi di-: Galletti - advogado. Escri

rigida a petição seguinte: tório R. Vitor Meírélles, 60

_ Exmo. Sr. Dr. Juiz" de Fone 2.468 - Fpolís, Em a

Direito da la Vara. Diz dita petição foi proferido o

Roberto Müller, brasileiro, seguinte despacho: R. Hoje.
comerciante, casado, resi- A. Como requer. Fpolis, 24

, dente nesta cidade, por seu de Maio de +954 (Assina
advogado abaixo, assinado, do) Manoel Barbosa de La

que estando em Juizo uma cerda. E, para que chegue
acâo ordinária contra Fran- ao conhecimento de todos

cisco Müller e sua mulher, mandou expedir o presente

.para o fim de lhe ser fei- edital que será afixado no.

ta a adjudicação compulsó- logar do costume e publica
ria de um terreno que com- do na fórma da lei. Dado e

prQu a êstes, á rua Almi- passado nesta cidade de

r,�bte, Lamego, .. ri/ cidade, Florianópolis, aos vinte e

com 14m,44 de frente á ré- seis dias do mês. de Maio
,

Íer\da rua e fundos ao mar, do ano de mil novecentos. e

confrontando por um lado cincoenta e quatro. Eu, HY
com Carlos Porto e por GINO LUIZ GONZAGA,
outro com Emma Müller, Escrivão, o subscreci. (As
ou caso contrário, para que sinado) MANOEL, BAR

lhe seja paga a competente 30SA DE LACERDA ,_J
mdenizacão conforme cons- Juiz de Direito da la Vara,
ta dos .autos, acaba de ter' em' exercicio. - Confére

mformacões .que preten- HYGINO LUIZ GONZA-.

dem, os· suplicados, alienar GA - Escrivão da la Vara. I
esse terreno, já estando
mesmo em entabolações pa-
ra isso. Acresce que, se

fôr negada a adjudicação
compulsória, o unico bem
dos suplicados que ha de

responder pelas perdas e

danos e por todos os encar

gos da ação supra referidà,
será justamente esse, e

com a alianaçâo do qual se,
reduzirão os mesmos supli-

V dcados á in:olve�da. Face .o·! en' e ·a.e
exposto, nao pôde o suplí- .

�

cante ficar -índíferente, pe- Urgeo4elo que, para a ressalva dos •

seus direitos, vem, pela . Por motivo de mudança
wescnt-e, interpor o compe- vende-se por preço barati�

tente protesto ju(\icial, dan- simo uma escrivaninha com

do-se dele ciencia a Fran-
,

5 gavetas e em boni estado

cisco Müller e sua mulher! de conservação.
d. Axiris Ligocki Müller, l/ Ver e tratar a rua l\lva
aos tabeliões do 10 e 20 0- rO de ,Çarv,alho n. 20 altos.
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CAM'INHÃO'
"

,/
..

,

Para r�duzir o custo,do transporte
aqui está o mais econômi�o

caminhão do mundo, em �ua dass.;
Novo desenho. Novo, cambio

sincronizado. Novas cai'àcterísttcQ,

de ccnfôrto, �,egurançQ •

visibilidade. Freios de alt.a
eflciêncic. 'Máximo aproveit(lm�nt�

de combustível. Baixo custo d.

manutenção. Máximo d•

. re,,!di���to em serviço: M.lh�r
I" .' éonstruído, para a mais

completà satisf8sl9.
.

. i
'

I
:� .,

,

, .

.. ,

.'
'-...

, I > ,

DISTRIBUIDORA VEMA'G S. A.'
Veículos 'e Máqúinas Agrícolas

São Paulo - Matriz - Rua Grota 'Funda, 224

Fones 3,-0612 -'3-0648 e 3-0759
,

Caixa Postal 8232 - Telegramas "STUDEAUTO"

Rio --Filial • R. S. Clemente, 83 - Fone 46-1414

E o famoso "pick-up" Studebaker mais uma 'vez se destaCCl,

por seu estilo; agitldade, potência; robuste� e �onf6rtQ, al'm
de proporcionar uma economia sensacional.

T E R R ITÓ R I O DE DI S T R I B U i c ÃQ: Distrito Federal, Estados de São Paulo (Rio de Jcneiro, Espírito Santo, Minas Gerais, GQi�s,
Mato Grosso, Paranó e .Scnto Catarina

' ,

.

•

Nova fase de uma grand·e
campanha' na' Austrália .

(SNA) - Foram 'com- leigos. N�s, maiores centrps I
vre, debates públicos e pre

pletados os planos para' rei- metropolitanos, a cruzada gações nos colégios e uni-

a grande campa- incluirá reuniões ao, ar-li-
I v�rsidades.'

.

de evangelização. na

I Áustria, a qual no ano de
I

1953, alcançou resultados' SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMER-
CIO ARMAZENADOR DE FLORIANO'POUS

'

a S í f· i I i S' .urpreendentes, segundo a

nuncia o Departamento de ·E D I T A L,
Ataca todó o organismo

EM SIFILIS OU REUMA
TISMO DA �ESMA ORI

GEM!
USE O :pUPULAR PRl'-:!P A

RADO

1·?I_fJI:lilB

Missões'Nacionais da Igre

ja Metodista. Acrescenta á

informação que o pastor
Alan Walker, que orientou

Afim de que sejam cumpridas as designações 'Iegals
dos Estatutos, ficam convocados' todos os associados
deste Sindicato para a Assembléia Geral Ordinwia em

1a convocação.v será realizada no proximo dia" 25 do
corrente com Início ás "9,/ horas, e, caso hão. hlitllum�-
1'0 legal em 2a convocaçêo na mesma' dataLá�''10,<horas
para deliberarem sobre a seguinte ordem dodia:-1

.,

Jul�amento e aprovaç,ão da PROPOS1!A 9�ÇA-
MENTARIA para o exercício de 1955. �'

Florianópolis, 22 de Junho de 1954.
-

� ,

Al':lTONIO DE OLIVEIRA _:_ Presim

o movimento no ano pas

sado, dirigirá a l1pva fase

,:la campanha.
O pastor Walker disse

que em 1953, mais de 300

Aprovado pelo D. N. S. P., como 'auxiliar no

tr�ta�ento dli Sifilis e Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo ao organismo, aa-radável corno U·

cor.
mil pessoas assistiram as

D d'
-

-

d T \ reuniões) evangelísticas nas

r 8 eraçao OS rab.albadores �as r naiores cidades australia-

Industrias do Estado�d8 s. Catartnalnas.
"Milhões ouviram o

C O MUNI C A ç Ã O evangelho por intermédio

Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres- do rádio," acrescentou.

tados aos, seus filiados, dando cumprimento, assim, as I
suas relevantes finalidádes, a FEDERAÇÃO DOS TRA- O referido pastor e seus

BALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE auxiliares r�alizarãQ con

SANTA CATARINA, comunica que dispõe agora de
um Consultor Jurídico permanente, que átenderá aos

interessados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente

Silveira, Edifício Partenon, 2° Andar, sala 203.
,

Fpolis., 19 de maio de 1954
CaTlos Bicocchi - Presidente

rUEGUJt:/\ E FHAQLJEZA " \N'}�
VA'NA010L
MOÇAS DESANUI.lU... :

HOMENS SEM ENERGIA.
...Não é sua culpa!
E � fraqueza �e o deixa CM.o..do, p'Jtdo.
com moleza no '!orpo e olhos sem brllt.,.
A fraqueza atraJa .. vida pórqÜe rouba

I , as fôrça" para o traBalho.
'

VANADIOL
ferências espe,ciais através

\ ' t·" • l

de tôda a "Coínmonwealth'�, IlllOll'nta '(l�

fr:HlIIl'l'i(lo

Illóbulos lIanguineol e VITALIZA o .

E ilp gosto deIlclOlo e poda ••r atado .. todu
..�I

dirigindo té).mbém escolas

I
de missões para pastôres e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis.. Terça-feira 22 de Junho de 1954'
,

------------------------�---- ---"

o ESTADQ

Terrenos na VilâFloridâ
(Estreil'a? .

, "

,

MAGNIFICOS LOTES, I
COM' FINANCI{\MENTO :A 'II LdNGO PRAZO SEM ,JUROS '

'

".,
Oportunidade especial para aquisição, com grande,

facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA;
tamento vinha sendo moti- Lugar alto e saudável) e toda facilidade de, condução.
vo de acuradas pesquisas. Prtvíhgiada localização, nas PROXTMIDADE;S DO ES
De tais estudos chegou o TADIO DO FIGUEIRENSE, 'ass�gurando valorizaç�o
prof. Voronof a sua sensa-, imedb�aTERRENOS EM ZONAS 'MAIS DISTANTES
cional descoberta quê tan- NÃO PODEM OFBRECER .ÁS MESMAS VANTA-
tos benefícios tem

,
trazido' Peça hoje mesmo informações li

"

.

à humanidade. Aproveitan- SOCIEDADE 'IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
do os estudos gerais. e in- , LTDA. (SUBRAL)
'traduzindo o. resultado das Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone; 2-1-9-2.

'. ,

Rejuve tI'eseimen.to'
,das Glandulas' ,

Sexuais'
En'tre i1S mais recentes

descobertas salienta-se o

processo de rejuvenesci
menta glandular, cujo tra-

; .

REGARAM"
,

.

5lMENT{$"Pl
H()RTÂtICA$'

últimas pesquisas, foi ela-
hornda a fórmula de JU-

,
.

.

.

.

VIGOLD ---' a qual reune

todos. os conhecimentos sô
bre o' assunto. JUVIGOLD
- rejuvenesce o "Turgor
Vitae" 'ptoporcionap;do a re-

,

cuperaçâo das funções or
gânicas, dando' euforia e de:'
sembaraço de' movimentos .

.JUVIGOLD tem indicação•

• J
\

\,

•
�'. 'J

em ambos os' sexos. Nas
farmácias- e drogarias ou

pela caixa postal,.rA.306 -

RIO.

-,�� F:�>. � ,

'I.� , .1IIu':_' "', ;_';:
.

= ..
"

'

I ,!f::�"

ilrmandade do S, J. dós Passos
'e Hespítal de Carídáde

Edital de Fornecimento
De ordem da Mesa AdministraÚva da Irmandade

.do Senhor ,Jesus' dos Passos e Hospital de Caridade, des
ta Capital, previno' aos interessados que, até, o dia 26'
�leste mês, às 12 horas, receberá esta Irmandade' e -'Hos
pital, na sua Secretária, proposta, em cartas fechadas,
-para '0 fornecimento de todós os artigo� 'necessár�os ao

seu consumo, durante o semestre de Julho a dezenbro
do corrente ano. .

.

,"

.Flcrtanópolis, 10 de Junho de, 195'\1: .

José Tole1itino de Souza - -Secretário .

PARÀ AQUELES 'QUE-
..""'..;'

.

DESE'JAM,O MAX,IMO
..

/'" ç i
i",

v M�� DE �HQ :;0 ' • ., �l�·'i, .)"" Jl�c1araçãtL J\" rr,aça;.... .; I,Escritório de Re.PrfséD.t�çees
.

• ';., , :.l, ;"�'- J ' '.� ',7/'
, -'. " ;',

'

. I Vende-�e um Escritório de Repr7sentaçoe�; ,bem. no2ô. Sábado (tar-de) -r-tr- Farmácia da':t;é T JUla Fe- Para os devidos fins e efeitos, cumpre-me declarar I' centro da CIdade. _

"

'

t

.ine Schmidt, .. ,..:,,' ",,,,' . "
':' ",:"

à Praça que, a pa.rti:_ d� di� 9 do' �ês 'eBl,: curso, deix0':ll. Tratar à rua Trajano) 3.3, 10 andar _;_' sala 4.- '

,

27 Domingo -, Farmácia da Fé ---", "'�ua ��l�pe d� prestar colaboraçao a minha 'fIr�a -o' senhor JOS� ISchmidt. .',
"

,.: �,
}'

.,

.e. LAUREANO DA ,$ILVEIRA, -moüvo por que cessara ---__;.�----�-�.

--N--n---"'-E---
�

'iT 1
O ser�lçOt nAotlt11t,�nn'�osee]'NaoetfuertJaadsol·tpuealdaass f.aa,rSma'l'�Uraas�C:' qualquer interferência do mesmo junto aos negócios da I CA�A ,VE. '

'

:
, ,�,SE;I�f(-'r�a .•::1a11 O

..
o 1

'.
�1 ,

"

"

, firma, sendq nulas de. pleno ;dir:tità 'quaisquer assuntos

I
-

nao Pmto e Trajano. _', "

" ... '.

que porventura venha o mesmo a �ratà�' em nome do es-

, .A prese?te _tabe�a nao podera ser alterada sem .abelecimento, uma vez envolvam r�!::r::Jrlsabilidade ik
. preVIa. autorizacão deste Dr,partamento. lualcjuer natureza. : :. ;._ '1'

.

Florianópolis, 9 de junho de 1954.
Restaurante "Rosa".

,

Vende-se uma sito' a Rua Lauro Linhares, 6
ver e tratar no local,

"
' .

:E ,�FICleNCIA

,

"

,
,

,

"_--------- -- -----. .. '- "_- ....

Saitl'Depizzolatti
Gerente.

-r ,

,AGENCIA DE DETETIVE PARTICULAR

Executa-se todo e qualquer trabalho', de Investi-
" ,

VE�NDEDOrRE,S
Necessitamos admitir vendedores, com a idade

náxíma de 26 anos, e já quite com o serviço Militar.
(5 Não -exigímos prática, mas atividade e vontade de pro

gredir. 'Carta do próprio punho, informando estado cio
vil e gráu de instrução, acompanhada de uma fotogra-,

j ':ia, à Ç,aixa Postal 42 � Nesta.
'

Lg;;;.cões, comerciais" civis, criminais etc, Dentre ou

fórl.\· do .Estado,
Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343

Florianópolis Santa Catarina

Correios" ê grampos I
,

para transmissão
os MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE� Aprenda dacfilografia

rRO�TÉCNICA INDúSTRIA E COMÉRCIO SIA., � Escola Profissional "Pedro Bosco" - Reconhe-
ma 'Tenente Silveira, 24,::::"" Florianópolis - Santa cida pelo Govêrno Estad�al em 19 de setembro de
Catarina.

'

'L 1921 péla Lei n. 1.376.
.

ATEND.E PEpIDOS PARA O INTERIOR:pO ESTADO Rua Vidal Ramos, 80 - Florianó�o!is.
----------�----�;�------------------�--------

";'1111 " I II :'.

II04M.,.ch.'D.o<l.,.. J4I.I.·.�d•• '<, �FOHlbUilGa Qaiu,....�ut �

CURITIU fILE""""., PRos"eliU
, __,,!P� ..

,
,
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r O ESTADO
------------ -�

Para a representação -Iederal- decidiu a

Convenção indicar os seguintes nomes:

SENADO FEDERAL

Dr. 'Nerêu Ramos
Suplente: Dr. Franeiseo Benjamin

lotti.
ÇÂMARA FEDERAL

Dr. �erêu Ramos
Atilio Fontana
Dl'. Paulo Carneiro,
Dr. Aderbal Ramos da Silva
P:t:of. Orlando Brasil
Dr. Joaquim Fiuza Ramos
Dr. Ivo d'Aquino

'

Dr. Leoberto Leal
Dr. Serafim Enos Bertoso
"Dr. Arquimedes Dantas'

'

Representação 'fstaduál
, ,

, ,":'JCa'ridid�tps indicados pela .Convençãó, à
�sembl�ia Legislativa do'Estadó:, '

. .' -

,
.

,.' -".' r .. ,.1

.

,��_
.

"

.'
�

1 ,\Dr,' Aptônio 'G9mes de Almeida'
'�,))i�"LenoiI7 Vargas,Fetreira,' ','
,,'p'r� Iv�,:SiIveira /�, 'I .'

'(,

, ': ...'M'ig�iel J?àúx' . '\'.
:�;.:·_])r�'Edm.y,rido,Riheiro R�igues

" �\ Dr, Walter Ttmório Caval�ànte
,. ,,' >,"

! .,Dr .: Jorge Barroso Filho
'� Dr.�ElpÍdi6 Barbosa
Cel.,Joã6·'Eloi·Mendes'

" .

Dr. Firmiuo Cordeiro
)- . .,� '. .....

\ �

, �.P-t.Q[ ktmxº,.Lº��s.', _. ;�'.
,

'

Hflário Zortéà' '. 1

,
'

"

Protógenes Vieira
Dr . José Bahia Spindola Bittencourt
Epitácio Bittencourt

\

Francisco de Souza Neves
João Gomes de Campos,
Carlos Spalding de Souza
Valério Teodoro Gomes'
Dr. Alfredo Cherem
Hélio Peixoto
Dr. Osmar Cunha
Frederico PoY Filho
Dr. João Estivalet ,Pires'
Paulo Preis

Mário Taváres da Cunh� Mello
,

CeI. Antônio de Lara 'Ribas
,

, I

Oscar Rod�igues da Nova
Dr. Armando Calil BuJos
Dr. Leci�n Slowinski
Pedro Kuss
Manoel,Siqueira BelIo·
Ivo Müller,
Hugo Roepke
Ermelindo Largura'
Dr. Orlando Bertolli
João Santos
Dr. Heitor Guimarães
Alfredo Campos

,

Ricardo Witte
Dr· Fernando Oliveira
José PaglioI\,
Olívio Nôbr�ga

'

Dr. OsnÍ de Medeiros Régis
Berijamim Bittencourt Barreto
Dr. José Boabaid

Dr. Adalb'erto Tolentino de CarvaJlu,
lll'of. Fláyio F�rrari
Dr. Wilmar Dias ,

,

,

Torquato Tasso
, Joaquhn Rigo

\

Arlhido Ferrari
Dr. YJ�nal' Corrêa
TiaO'o José da Silva,

" "� ,

Dr. Renaü{Ramos da Sih�a
"

,

Florianópolis, Terça-feira 22 de Junho de 1954

ANDRADE & KOERICH

- T"arupoi-t.e...CI.�ctargas hl �,,ent""'rf"o�olis,

ICuritiba e '$ão Paulo "

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'RQLIS ,

, .Rua Conselheiro Mafra, 135
'

.Fone: 2534 - Caixa Postal, 435 IEnd. Telegr,: SANDRADE
'Agência _:_, CURITIBA

, ,

'

Avenida 7 'de Setembro 3320/24,'
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA .

Agência: - SÃO PAULO
Avenida' do Estado 16 66/1678 F"me: 37-30-91

,
End. Telegr:: SANDRADE

Agências no Rio ,de Jan,eiro e e� 8elo Hórizont.
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa'

de Transportes Minas Gerais S/A.):

ria , , :,........... :...... .

I
M. VIEIRA DE MELLO - Portugu'�,

I C t. T 1· ::a���::os::;����'��"�6���6:

I J\gência:

_."� !'r�d�fa�iiO�o� Trabãlbadores Ias
Ilndustrlas do Esbldo�d8 S. Catarina
I COMUNICACÃO

Procurando 'ampliar e aprimorar 'os benefícios pres
tados aos seus filiados, dando cumprimento, assim, as

suasrelevantes finalidades, a FEDERAÇÃO DOS 'l'RA
BALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE
SANTA' CATARINA, comunica que dispõe agora de

,�EN:DE"':"SE um Consultor Jurídico permanente -, que atenderá aos

Vende-se uma casa 'de ma- interessades, diàriamente, das 9 às '11,30, à Rüa Tenente

deira, de bôa construção, I Silvpira, Edif.ício rartenor;, 2° Andar, sala 203.

;ita a rua Antônio 'Matos ' Fpohs., 1D de maJO de '1954

Areas n. 2�11, Estreito.
'

Cárlos Bicocchi �', Presidente

PARA AQUELES QUE

pESEJAM ,O,MAXIMO

·EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

rWHFllfRÕ SEM /fiVAI.

Partide SDcial iGíria Metropolitana
.
Democl'ia�ic'o 'O!!!�l��,� a !p!c��! el�iJ�I!�í!1

,R,epMes ta ç,a-o Fft'�erll ;��fd!�e�e:u:p;���iu:�!�teS��:�::Saa�!�r:�t�!�
I

i &ti: e para seu governo e norma, entendo recordar al-
,

"

guns dispositivos e" determinacões de ordem canô
nica ou diocesana, relativos à ititudeodo Clero para
com a politica, e que são, na substância '�u' textual-

. I'

mente como segue:
'

I _ De acôrdo com o artigo 26 do Concílio Ple
.nário Brasileiro, que recomenda' sejam os Bispos
'mais difíceis do que fáceis em conceder a autoriza

ção para que possam Sacerdotes diocesarios desem
penhar cargo público, como Deputado, etc., desde o

começo, ,invariàvelmente, deixou esta, Arquidiocese
esta concessão reservada exclusivamente à Santa Sé.

A

' .II �. Como .a: política costuma di�iei,r:, e, sob,
esse, ponto de vista, sem vantagem social, "procu-

. rem os ,Srs; Párocos e demais Sacerdotes, congraçar,
.

pelos laços da verdadeira caridade, a família cristã
e, estar em harmonia com as autoridades locais", se

jam .quais. forem as suas crenças políticas ou .parti
dos, desde que não desaconselhados-por quem 'de di
reito, "sem, contudo, lhes sacrificarem a sua inde
pendência e dignidades pessoais" (4° Sínodo de
Florianópolis; art. '20,. § único; a) . .'

'

,

III _ Deern o seu voto, se o entenderem, a quem
julgarem que o merece, MAS NÃO TRABALHEM
ATIVAMENTE, DE' QUALQUER MODO, E MUI
TO MENOS DO PULPJTO, EM·FAVOR DE NE
NHUM GRUPO DE FEIÇÃO POLíTICA LOCAL"
(Id. -Ib.) ..

'
,

IV _ "E' possível que às vezes '''ratione pecca-
ti", se julguem QS Srs, Sacerdotes obrigados a obs-
tar ao triunfo eleitoral de candidatos hostís ou pre
judiciais à causa da Religião ...ANTES DE O FAZE- "

REM; PORÉM, E COMO O 'ASSUNTO, SE INTE�,
RESSA .À PARÓQUIA MAIS ,INTERESSA A AR�
QUIDIOCESE, EXPONHAM O CASO A NOSSA
C1:rIÜA, QUE,. SE RESERVA O DIREITO A SU-
GESTõES OU DETERMINAÇÕES tA RESPEITO. "

V _ Com estas 'instruções, continuarão os nos- I
sos caros Cooperadores a, v'e;dadeira "política". pró
pria a .seu estado" de que, aliás, já têm dado nãó pou-
cas e' excelentes provas.

.

Florianópolis, 31 'de maio de ,1954. '

De M,imdado'de Sua' Éxcla; Revma,
:', Monâ Frederico Hobold

"
"

,

' /, ' Vigário Geral
FloriànópoHs; Terça-fe'ira 8 de, Junho 1954

�.
-,'

} t . � -

..

. )

�p u 'blícidade
Caixa Postal. 45

}o'lorianópolis
San'ta Catarina

(� .'

" ,,C. BA'Mas' SIA.��1tmérclo e' laênctàs';,. ' ..
"

<

,

' Ru. ' João Pintol 9.-Fpolis••Sta.' C.tarina

E.CONOMI� absoluta
"

'

Grande C(l)NFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRica

���
tME.RSÃ'O e CHU,VEIRO

_:-óIIMI....._

• Construido ,'ir.t�,iramenle de
, cobre.

• Aquecfmenlo ullra rápido.

• 'Játo� abundante, na tempe·
ratura ,de�e�ida,.'

o MISTURADOR .DAI<O\ de ;reQu:', ,

IOQ.m instontonea, permite o·,'

, '. maio,' es<olo de .Qraduoç�·�,' r

TE�PERA-T<UR". ,

, ,

,�

,i
,

fe:�''''\: 'SI·
'. -''O 1

"

'"" '

/
__./

7

LIVR RIA'LIDER
LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR

QUIAS·E BANCO DO BRA�IL
VALDEMIRO R VIDAL _ Guia do Can

didato ao, Concurso p/Oficial administrativo do
l Serv. Pub. Federal e Autarquias 150,00

JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade PÚ
blica ................................ 0.0 •••••

IVETE CAMARGO _ .Direjto Constitu-
cional . , , .

AMANDO ASSIS _ Noções de Seguro
Social •

••••••• ,."., ••• 0,' •••••• 0 •••••••••••

TENORIO ALBUQUERQUE _ Nocões
.de Estatística , , :... ,40,00

'TE�ÕRIO ALBUQUERQUE _ Geografia
do Brasil .. , ,." :,,: :,..... 40,00

'TENÕRIO DE ALBUQUERQUE _ Testes 25,00
T�NÕRtO ALBUQUERQUE __; Correção

de Franses ,." ,
" e •• ,

'. • • • • 30,00
TENÕRIO ALBUQUERQUE _' Correção

de Cartas ..... , .. " .. , .. ,................... 30,00
TENÕRIO ALBUQUERQUE _ 'Redacão

I OfiC��NÓRi6' 'A'LÉb-QÜiú�QÚE .; 'É����i�'i� 40,00

,de Português ., , , .. : , : . 30,00
TENõRIO ALBUQUERQUE _ Lições

Práticas de, Português ., ,. 30,00
" FABio MELO _ Correspondência' Bancá-

20,00

20,ob

20,00

50,00

,50,0.0

..

GIOVANNI GUARESCIU � Don Camilo
e' seu pequeno mundo .. ,." .. '. . . . . . . . . . . . . . ..

,
70,00

GIOVANNI GUARESCHI _._ O regresso
de Dom Camilo .. ,.,.,." .. " .... ,.......... 65,00

GIOVANNI GUARESCIfI _ Dom Camilo
'.,

e s�u rebanho .. , ",,,' "\' >, !)�,oo
LIVRARIA LIDER _ Rua -Tenente, Sllveirà, 35 .:..:..

Florianópolis
�.' "

..
�.,'

ATENDEMOS, TAMBE'M PELO SERVICb DE
REEMBOLSO POSTAL"

�, ".,

. .

-_

f:'

�����nça,\�
'1:.1 ".' ,: "

'"4

Jf, �

�. -fi
raplu8Z ,f

'

....-.,> ��
SO NOS CONFORTAVEIS, .MÍCRO ...ONlBUS ',UÔ'

, RAPIOO 4<SUL-BRISILBllO» r,',
Florianópolis --:- Itajaf - Joinville - Curitiba

.

, I

I\.ua Deodoro e8quina�da
RUR 'Tenente Silve!r.;

'V'ia,gem com

e

CON,FORTO absoluto
Grande ECONOMIA

..I.,,,�.�. _'__....-

" :....._,"-

AQUECEDOR EUTRICO' ,CENTRAL
. ,

C '�'
," ,

apacidade: ,.
,

'

100 a 1.000 lilr9s,
'

',�,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�Bsligar-se �a U. O. M,
RIO, (V.A.) - O ,DIA- POSIÇÃO DO vêrno do .sr, Getúlio Var- deiro deminuiria benefi-: tranquilidade quanto' aos popular contra o sr. Getú-

RIO CARIOCA, tradicío-
I

, BRIGA.DEIRO gas. : ciando-se contudo da ho- resultados da crise. Tanto lio Vargas, agiu em con-

nal órgão brigaderista, pu- I Dada a sua, posição de Em esferas chegadas ao' mogeneidade de propósitos o sr. Artur Santos como Q sequência da recomenda-
blica o seguinte: I mentor cívico da UDN, o sr. Eduardo Gomes, admi-: e da capacidade de decisão. sr. Afonso Arinos cumpri- ção, mobilizando o seu' par-
A escassa votacão ude- sr. Eduardo Gomes tinha te-se inclusive a hipótese I, 'A derrota do Brigadeiro ram com suas obrigações tido para uma batalha, que,

nista em favor d� "impea- i sua situação militar subli- de que Ó antigo candidato na UDN está sendo enca- fixando o lider em diseur- 'se não visava mais a atin
chment" provoca a .crise nhada pela mais ampla co- udenista se, dirija 'oficial- rada tambem como um epí- so na Câmara, posições gir os objetivos finais,' ten- O brigadeiro ,Eduardo
mais sena que já atingiu bertura político-partidária mente aos dirigentes do, sódio de consequências pa- definidas com 'relação ao tava fixar uma atitude Gomes estaria na disposí,
o partido do Brigadeiro. de que ja dispôs um chefe partido e das bancadas na ra a sucessão presidencial, Govêrno do

'

sr. Getúlio udenista em face .dr) Go- ção de se fechar para os
'Pela primeira vez, dois dás Fôrças 'Armadas e foi Câmara 'e no Senado deslí- pois do desprestigio da sua Vargas e, ao problema do vêrno da República. deputados udenistas que,

tercos da UDN desatende precisamente essa 'cober� gando-se explicitamente ala tirariam beneficio ou- "impeachment". 'O sr. A-I Sentiu desde logo o lider privando ostensivamente
a �ma palavra de ordem tura que falhou num mo- dos compromissos que o. tros chefes militares que ás- fonso '. Arinos, a quem o as dificuldades criadas pe- da s:ua intimidade, faltaram
de seu Iider nacional, com mente decisivo, quando o prendem à UDN desde o piram tornar-se o denomí- brigadeiro fêz sentir peso las contradições internas a êle no momento decisivo:
grave repercussão para o próprio Brigadeiro se em- nascimento da agremiação, nador da frente democráti- soalmente a necessidade de do 'seu partido, eximindo- Alguns dêsses deputados
prestigio político do Briga- penhara pessoalmente pela em 1945. O Brigadeiro, en- ca éivil-militar para as elei- que a liderança e a banca. se de dar relêvo às dispen- aliás mantêm contatos, com
deiro ,e seus. amigos nas es- : adoção de uma atitude de- tre'tanto, abandonaria o seu ções de 1955. da 'udenistas dessem ar· cães numa reunão da ban- o Govêrno desde os primei
feras militares. I tinida de oposição ao Go- pôsto cívico, recuando pa- A alta direção da UDN gumentos -e categoria à de- ;ada. O sr. Afonso Arinos, ros dias do' s'r. Getúlio

.- ra
'

uma posição em tôrno não manifesta contudo in- núncia apresentada por um

I
cuja posição é delicada, Vargas no Catete.

/ da qual seriam chamados rrocura entender e [ustífi- ---'""---

a 'formar os vinte e, cinco P l.JJ.t·'
, ';ar a titude dos udenistas OTempoudenistas que atenderam

'

O I ICa
-

I que silenciaram sôbré o . - . ,

30 seu conselho e os repre- , ,', "impeachment", interpre.'
PreVISaO d� tempo ate as

t t d t a fôr

d se.
t d .

'f' d 14 horas do dia 22.sen antes e ou r s . -

I t I
an o-a como sigm ican o

T' - 'B dças menores mas menos e' an a a arlna um desejo de não violar . eu:pol- omh·passan o

h it tA' berta d t' . -

tidá 3. instáve , com c uva .
.

_
eSI an es. area co ' '

,

' la� e erm�naçoes par 1 ao, Temperatura _ Estável,Florianópolis, Terça-feira 22 de Junho de 1954 pela influência lia Briga- nas. Admite o sr. Afonso
f' dr" dr' .

Co'o'SI"derad"a de 'U' II-IIda'd eí po'bll-c'a" )re����;��e; t:�::::;:nie:i�'::::e d� I:: �\�:�:o����r:�!��!�:�� ::�:'ti:e::� m�����.

juintes tópicos a respeito da política de Santa oríncípal problema que se coTs. t E t
' '

,

se· C tari d d t d J L d f
'

. empera uras - x re-

I Beneficêncía d.ls Professores de • àta,rml.
a

arb:e�u�ad:Ptã.t�l.t�!;ge�;:e;�a che-
. �:r:l:�e�e�:';�::':::�a e � ��o. ';tni;:t;�6. Má,<i(na

O Diário Oficial do Esta- I. Santa ,Catarina.
. '. ;'., I de maio ?e mil riovec�ntos

I
gou de Santa Catarina, dirigiu-se a Câmara e

do' n. 5.153,' de' 11 de junh.o I O Governádo� do- Estado I e einq�<enta e quat!'o. indagou se já fôra votado o "impeachment".de 1954' publicou a seguin- ! de Santa Catarma, .' Nerma. Momm Corte, A�- S b d
- '.

di ,

te lei: . Faço saber a todos o� .,ha- �il:,ar. de Secretaria, padrao I.. a en. o qu� n��, retIro_u-se, izendo "que �o
LEI N. 1.065, DE 28 DE bitantes dêste Estado, que a' , S. '

., .,' voltaria a plenário depois que o caso fosse h-
. MAIO'DE 1954 Assembléia Legislativa de- No legislativo catarinen-' uid d

Considera de utilida,,-, ereta e eu sanciono. a se- se, o 'projeto de lei, que to- q I a o.

de pública a Benelicên- ,;uinte Lei: mou o n. 28/54, foi assina-
cia dos Professores de Art. 10 - E' considerada do pelos deputados

o__o__o....(,...(,...(. de utilidade pública a Bene- Elpídio Barbosa, Coelho
ficência dos Professores de de Souza, Estivalet Pires,
Santa Catarina. Paulo Marques, Cássio Me
Art. 2° - Esta Lei entra deiros, Oscar da Nova, Vi

em vigor na data da süa pu- cente - Schneider, Wilmar
blicação, revogadas as dís- Dias, Ylmar Cor�êa, �ran- 1118. Reuol-a-o, Peol·lenCI·a'rl-a'»osicôes em contrár·o., cisco Neves, Bahia Bítten-

,

A' Secretaria daJEduca- court, Nelson Brasil, Vol-
::ão, Saúde e Assistência ney Colaço de Oliveira, Le- B

�

I
-

30cial 'assim' a faca execu- eian Slovinski, Francisco rasl ella;:1r.
'

'"
. Mascarenhas, Octacilio Nas.

Palácio. do Govêrno, em cimento, Braz Alves, Achil- "Islta dA agradenlmanto a_,'brianópolis; ,28 de maio tes Balsini, Walter T. Cav�l- ,', f li ' """
1e 1954. :anti, José Gallotti Peixoto, (�O Bstado»como lá) é uma pastosa r�a- iRINEU BORNHAUSEN' \ntônio Gomes de Alroei.' <

lidade. O comércio está sa- la, Protógenes Vieira, Ene- Este jornal 'foi' honrado' Delegação do Rio Grande
tisfeitíssimo. O povo e a in- Fernando Ferreira de Mello dino Ripeiro, Lenoir Var- com.,a visita. feita por 'uma do Sul, dr. OttQ Cyrillo

d T d B F'lh "as Ferrel'ra, Fernando Os- ilustre comissão nomeada Lehmaim, da ,DelegaQão dedústria, i em. u o num João ayerJ' t o -

,

.,Olón,tho Campos. 'w'"aldo Oliveira, Ribas Ra- pela, IHa. Reunião Peniten- São Paúlo; e di. Agostinhomar de lama. Providências • .

B I IJoão Collin mos, Ivo Silveira, Frederi- ;:iaria, rasi eira, qu'e esteve de O iveira Júnior, da De-

Victor Peluso 'Júnior :!o Kuerten, João Caruso !m nossa redação sábado, à legação de Minas Gerais, �e

Luiz de Souza :.vIac Donald, Olívio Nóbre- nóite; agradecendo a coope- fez acompanhar do dto Abe-

Publicada a presente Lei, ga, Waldemar Grubba, Si- ração de "O ESTADO" à- lardá da Silva Gomes, Pro�

na Secretaria de Educação, queira BeUo, Clodorico Mo- luele conclave. curador da República neste

Saúde e Assistência Social, reira, Celso Ramos Branco A Comissão integrada pe- Estado e pelo Vereador An-
.

d' d
A

e Romano Massígnam. " lo dr. Pauto d.'Azevedo, d,a tônio de Pádua Peréira, pre-
O V 1 01'" I àos vinte e O1to las ornes

d 'd CA M� oney werra � =�=�� � ���-----� ri �te a amua un��

�±?L�:g��f1.#:�? 'ln ,8 nf nf [80' ".' a nf �;ii��1���;rl�i:I
ta Tudo bem embrulhadi- � U U, U, U UI dáção.

,.

pho en1 celofane! éom um .

, O ESTADO sensibilizado
.. ,

dr' S'
,

r' t· e
pela honrosa visita' muitolaçinho côr-de-rosa: O. pre- O' .".' .'.:. ca a,'rlnenS agradece a desvanecedora

sente revela a 'grande sensi-.
lembrança e fOl"mula aos ln-

hilidade do' ofertante e o

'.Conforme tivemos opor- Os dmdÚlatos indicados Pam a Assembléia Legis- t€grantes das várias Delega.
seu desprendimento lírico. 'A t· C 1 L VI'el'ra cães um muito feliz regres-

tunidade de noticiar, o Pár- para a Gâmara e para a s- atwa: e. opes "
J

Será que todo êsse material tido Social Progressista re- sembléia são os seguintes: Prof. Antônio Lúcio, dr. so a seus Estados.

não está falt�ndo na Assem- uniu-se nesta Capital, sába- ,Para a Câmara: CeI. Lo- Carlos Buchele, hajá Go-

Da.potado 'Castro,bléia? -y.' do' e domingo, pára esco. pes Vieira, dr. Abelardo lnide, Arí Milis;. dr. Pelágio V
_ lher, através da sua.'conven- Luz, dr. Arão Rebelo, AI- Pàrigot, Prof. Arí ;Bitten- Parlacãó os' candidatos à repre- 'mirante Máximo Martinelli, court Machado, Antônio

�entacão federal-e estadual. dr. Rubens Carvalho Rauen, Manoel, Farias, João Gual

Àp�r�u . a nossa rep�rta- Wenceslau Borini, Almiran- berto Bittencourt, Leopoldo
� Na longínqúa Prefeitura gem que para o Senado, a te, Carlos da Silveira Car- Olavo Erig, Lúcio R. Vera

convenção resolveu não in- neiro, di. Cid Amaral, dr. ni, Helico Reis de Souza,
'dicai' candidatos, deixando' Angelo Novi e dr� Cláudio Gustavo Rocha, Arnou. Tei
a votação livre. Borges.

' xeira de Melo, Nuno Gama

d'Eça, dr. Volnei Oliveira,
Alcebíades . Cândido Pi

nheiro, dr. Eqori Jeixeira
Pinto, dr. Olinto Campos,
Frederico Schwartz, dr. Za·
ni Gonzaga, Germano Be·

duschi, dr. Homero de Mi·
randa

.

Gomes, dr. Rubens
de Carvalho Rauen, CeI.
João Cândido, Alves Mari.
nho, dr. Priamo Amaral, dI'. 1
José Ferreira da Silva, dr.
Sabino Barros Lemos, Joa

quim Bento Leão de Carva
lho, Doyglas Pinheiro Gro
cevic.z, Ervin Prader, Dela
mar Filomeno Vieira e Abe
lardo Luiz de Oliveira.

A Posi�ãO du Brigadeiro
\ ' ,

.

.

(du8r�o Gomes inclina�o
•

xxx

'Palra facilitar a eleição do' deputado fede
ral, Jorge Lacerda, o governador Irineu Bor
nhausen afastou daquela chapa os srs. Plácido
Olimpio e Artur Muller.

'

,
.

MAR DE ... LAMA

Xapecó possui 51 linhas

de onibus. No momento so

mente UMA, está em tráíe-

go. As restantes estão põs�
tas- em sossêgo. O àsfalta
mento bornhauseano' (aqui

só com o doutor Sol, o que,
afinal é' uma esperança.

PRESENTE

AqJMULADA

Para o aumento

de Xanxerê, onde o' seu

Mauricio Wanderley se es

balda, a lei das acu�ulações

IPASE'

não vigora, S. S. já disc7'e

tou ao contrário: ali tudo
se acumula. No próprio pré-
dio onde está in.stal;ldo o

d a d 'I Itgovêrno municipal, o' seu da .

pro uç o e••� e e ores!
Mauricio, por mau vicio (é Noticias que correm à boca pequena em

inf�Jlle, ma� .vai) mandou ltajaí dizem que dos diversos je�ps encomen
acumülar ,.' três ," tabuletas, dados para os pequenos agricu�tores e colonos
iguais.po tamanho:. '

d
..

d da Comissão Permanente de Má-
PREFEITURA MUNI-

e ,a qUln os
'.. . ,.

CIPAL. quinas de Re,venda de Matenal do MmIsterlO

'SEDE DA U. D. N. I
da Agricultura, vários são destinados a chefes,

POSTO ELEITORAL chefetes e chefinhos udenistas.
,

_

DA
, I 'Entr;e. os �ue re�eberi�m o .nia:e�iaI agrí-. J

UNIAO DEMOCRATI- cola desvlado·para fms eleitoraIS, constam os

_TICA NACIONAL I srs. José Cesário Pereira, Luiz 'Razini e Raul
Sera que os condôminos' .

'

'da Prefeitura oxiliam o alu_ ,Hlse. .
, .' .'

.

guel? No 10 creo! E' no bei- I, Procuraremos melhores mformes a res

co, no duro! O povó paga! ,peito; para então formularm,os a denúncia de
"

... BUM' '�.dire�to, a se co-nfirmfi\,t'em tais,.tlP�íe,Jas'.

--,-------'---
Da Capital Federal está

entre nós, o� sr. dr. Agripa
de 'Castro Faria, ilustre
deputado ,à Câmara Federal.
'eleito pelo Partido Social

,Pede-se o comparecimen- Democráticó.
to na delegacia do IPASE, Ao distinto parlamentar
do sr. WILSON CORREIA os nossos vot�s de boas vin-
DOS REIS;· d�s ê feliz estada e�tr€ nós.' i

/

mais numerosa possivel.
f::sse raciocínio é responsá.
vel por diversas absten.
ções,

OS AMIGOS DO
BRIGADEIRO

Delegacia . ·fiscal-
, Pagamentos .

Tabela de pagamento dos Salário-família.
Aposentados e Pensionistas Dia 24 - Pensionistas
que recebem

'

seus proven- Militares e Provisórios:
tos e pensões por intermé- Dia 25 -:- Pensionistas Ci-

'

clio da Delegacia Fiscal do

!ViS.;I
, )

Tesouro Nacional, em Flo- .

.

'rianópolis Dias 26 a 30 - Os que
MtS DE JUNHO não receberam nos dias aci-

Dia 23 - Aposentados e -rna.

FV0GQanio
E O DIABO OS JUNTOU. . .

./."

Os 'problemas continuam agudos. O leite é o

que se vê; A carne, aos domingos principalmente,
mal chega para um terço d.os consumidores. Às se

gundas-feiras nenhum quilo no mercado. A mantei
ga s.l,uniu �. o� pouco que., aparece traz Q preço de ca
viar: Se o govêrno não 'lhe acabou ,com a ,produção,
a Coap liquidou com Q abastecimento.

"

Por incrível que pareça, a Capital de Santa Ca
tarina só tem à vendá manteiga de Goiás!

,

Não nos âlarmemos se amanhã' navios argenti
nos trouxerem madeira eará o nosso pôrto!

PROPAGANDA!
Chega a ser sacrílega, a daquele candidato que

se anuncia pondo ao lado do seu clichê o de Santo
AntôniQ e o de Nossa Senhora da Glória. O desres
peito é sem limites. Nessa propaganda nem o clichê
de Dimas seria tolerável. Somente o de Gestas fica ...

ria a calhar.

t

INVERSÃO!
.
Antigamente com vinte ou trinta. cruzeiros, a

gente, ,no mercado, enchia um baláio de 'mercado
rias. Só um carregador tiriha fôrça para levá-lo à
casa.

,

'

. Hoje a gente precisa de um c�rregador para tra
zer de casa um baláio de' dinheiro. As compras a
gente mesmo leva, no bolso!

,

NIHIL!
Aos congressistas' da IHa. Reunião P�nitericiá

rià, o sr. Governador não pode �ostrar uma só rea

lização do seu govêrno! Deveria levá-los ao Abrigo
de Menores, às Colonias, Santa Teresa e Sant'Ana

, ,

ao Departamento de Saúde, ao Hospital Nerêu Ra
m�s, aos grupos Getúlio Várgas e Roosevelt, à pró
pna ala !'1ova da penitenciária. Pôsto qUe do govêr
no de Nerêu, essas obras s&o do Estado. Em último
caso, até uma visita ao nosso jacíntico 202 - o pa
,lácio da Agronômica!

-

PAIXÃO! .

O Presidente Vargas deu seu palpite sôl?re o

jogo Brasil x México. Prognosticou a vitória por 3
tentos a O. Um jornal udenista do Rio atacou�o ppr'
subestimar sempre o Brasil! Contra a Iugoslávia
previo também o triunfo nacional. O jornal ficou
quieto ...

.

TAPANDO, O SOL!
A exoneração do sr. CoUin, da Secretaria da

Viação; será concedida juntamente com a dos de
mais Secretários, que deixarão os cargos para de
sincompatibilizarem-se.'E' o jeito de tapar ou tapear
o sol. .. da verdade.

BICO!
O candidato privil�geado da geração sacrifica

da, .quando viu as coisas, pretas por Joinville, tratou
.

de chorar desmamadamente, até que lhe dessem ou
tro bico. Para conter a reina do bebê .chorão, dêram
lhe Mafra por zona eleitoral. O candidato local, Sa
poriti,' acotovelado, vai dar ó fora da cnapa. Tãp to
go isso aconteça" o p7'udencial candidat,ó televisio..;
nlÍrio irá conhecer o seu novo colégio eleitoral, onde
já é muito prestigiento, no sentido p-Iuralista da ex

pressão. Se achar- a zona fraca, acotovélará outros,
dentro dos principias sacrificados do tecnicismo to

talit�s.ta e maquiavélico, sem o que se entupigaiÍa
a. n�iúiQ,za ética do bem comum!
.J,

' ,

,.'

"GUilHERME "TA,L
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